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PM 

Åtgärdsförutsättningar inom fastigheten 
Kristianstad 4:47 
 

Inledning 
Fastigheten Kristianstad 4:47 ligger i de centrala delarna av Kristianstad, ca 400 m nordväst 
om järnvägsstationen. Fastigheten omfattar en total yta av ca 69 000 m2 varav området för 
nytt rättscentrum utgör ca en tredjedel av fastigheten, se Figur 1. 

Inom aktuellt undersökningsområde för nytt rättscentrum har flera utredningar och 
undersökningar genomförts under åren 2015-2020 avseende föroreningar i mark. Dessa har 
visat på att fyllningsmassorna inom området är ställvis förorenade av PAH och metaller. 
Dessutom förekommer en oljeförorening som huvudsakligen ligger utanför 
detaljplaneområdet men där en del av föroreningen sträcker sig in i detaljplaneområdets 
södra del, se figur 1. 

Jernhusen har låtit WSP sammanfatta föroreningssituationen samt utföra en uppdaterad 
riskbedömning och åtgärdsutredning för den del av fastigheten Kristianstad 4:47 där nytt 
rättscentrum planeras. I bilaga 1 ”PM Revidering av riskbedömning och åtgärdsutredning 
rättscentrum, Kristianstad 4:47, WSP 2020-05-29” återfinns denna sammanställning. 

Dessutom har ett pilotförsök genomförts avseende in situ behandling av oljeföroreningen. 
Resultat och utvärdering av detta försök redovisas i bilaga 2 ”PM Sammanfattad utvärdering 
av pilotförsök, WSP 2019-05-29”. 
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Figur 1. Översikt som visar Kristianstad 4:47 (svart streckad linje) som finns i de centrala delarna av 
Kristianstad strax norr om Kristianstad järnvägsstation. Område markerat med lila streckad linje avser 
detaljplaneområde för nytt Rättscentrum, inom vilket planerade byggnader är inritade. Det rödstreckade 
området som angränsar till detaljplaneområdet i söder visar förekommande oljeförorening. Se bilaga 1 för 
mer detaljerad karta 

Val av åtgärdsmetoder 

Förorenade fyllningsmassor 
Jernhusen har låtit utvärdera åtgärdsförutsättningar på nytt, se bilaga 1, och valt att gå 
vidare med åtgärdsalternativ 4. Alternativet innebär schaktsanering kring påvisade hot-
spots, i kombination med schaktsanering av massor med halter över riktvärden för MKM 
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inom de delar där byggnader ska uppföras. I de delar som ska bebyggas föregås saneringen 
av en tätare provtagning i ett rutnät för att i förväg klassa massorna inför vidare hantering. 
Denna rutnätsklassning genomförs efter att befintliga byggnader och spår rivits. 
Schaktsanering inom område för byggnader sker sedan av massor med halter som 
överstiger MKM ner till planerat anläggningsdjup. Mer detaljerad beskrivning av detta 
åtgärdsalternativ återfinns i bilaga 1. Observera att denna sanering, som utförs av 
Jernhusen, kommer att genomföras innan byggandet av nytt rättscentrum startar och 
endast omfattar massor med halter som överstiger MKM. Efter detta kommer Jernhusen 
att frånträda området och den masshantering som sedan uppstår i samband med 
byggnation, till följd av att det kommer att finnas ett massöverskott, åligger byggherren och 
ingår inte i Jernhusens åtagande. 

Oljeförorening 
Vad gäller oljeföroreningen så har åtgärdsförutsättningarna utvärderats utifrån utfört 
pilotförsök, se bilaga 2. Baserat på detta avser Jernhusen att upprätta ett kontrollprogram 
för övervakning av oljeföroreningarna, i kombination med uppsamling av eventuell 
förorening som sprider sig med s.k. passiva skimmers. Detta utförs till dess att byggnaden 
(tidigare bussverkstad) som till stor del är belägen ovanför oljeföroreningen rivs. Efter 
rivning planerar Jernhusen att sanera oljeföroreningarna med hjälp av lämplig in situ-metod 
såsom flerfasextraktion i kombination med kemisk oxidation och/eller biologisk 
nedbrytning. En rivning av byggnaden kan tidigast bli aktuellt i slutet av år 2022, då befintligt 
hyreskontrakt löper ut 2022-06-30. 

Kostnader och finansiering 
Kostnaden för sanering enligt åtgärdsalternativ 4 har översiktligt uppskattats till 8,2 – 10,2 
MSEK med en troligast kostnad på 9,2 MSEK, se bilaga 1. Vidare bedöms kostnader för ett 
kontrollprogram innefattande övervakning och uppsamling av oljeförorening med passiva 
skimmers till max 1 MSEK.  

Fastigheten omfattas av den miljögaranti som Jernhusen har med staten. Miljögarantin 
omfattar att Jernhusen under vissa förutsättningar ska få ersättning för kostnader som 
uppkommer till följd av föroreningar i mark. År 2019 ansökte Jernhusen om förhandsbesked 
hos Trafikverket, som handlägger miljögarantin, för sanering av de aktuella föroreningarna. 
Trafikverket har i beslut bekräftat att de aktuella föroreningarna omfattas av miljögarantin 
och ersättning för hela åtgärden har beviljats (både avseende föroreningar i fyllnadsmassor 
och oljeföroreningar).  
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Tidplan 
Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft och Jernhusen frånträder fastigheten har 
Jernhusen 6 månader på sig att åtgärda föroreningarna i fyllnadsmassor, utifrån avtal med 
köparen. Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft i slutet av år 2020 har Jernhusen 
upprättat följande preliminära tidplan för genomförandet: 

• Projektering av åtgärder och åtgärdsförberedande undersökningar/rutnäts-
klassning (augusti-november 2020) 

• Upprättande av kontrollprogram för övervakning av oljeförorening (augusti-
december 2020) 

• Upprättande av FU för entreprenad (november-december 2020) 
• Upprättande av saneringsanmälan (januari-februari 2021) 
• Upphandling av entreprenör (januari-februari 2021) 
• Uppstart av kontrollprogram för oljeförorening (januari-februari 2021) 
• Genomförande av schaktsanering (mars-juni 2021) 
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PM – REVIDERING AV RISKBEDÖMNING OCH 

ÅTGÄRDSUTREDNING RÄTTSCENTRUM, KRISTIANSTAD 4:47 

1 Bakgrund och syfte 

På uppdrag av Jernhusen Fastigheter AB har WSP sedan tidigare utfört miljötekniska utredningar inom fastigheten
Kristianstad 4:47. För den del av Kristianstad 4:47 där nytt Rättscentrum ska uppföras (planeras bli ny egen fastighet)
har även en miljö- och hälsoriskbedömning samt översiktlig åtgärdsutredning utförts. Sedan utredningarna
presenterades har området för Rättscentrum delvis reviderats, en äldre byggnad har brunnit ner och placeringen av
nya byggnader har ändrats. Utöver detta har vissa kompletterande undersökningar utförts så som kompletterande
provgropsgrävning, stångslingeramundersökning och grundvattenmodellering av området. Pilotförsök för att sanera
oljeförorening söder om området har också utförts och utvärderats.

Syftet med föreliggande PM är att bedöma hur resultatet från tillkommande utredningar samt beslutet om att ändra
område för Rättscentrum påverkar tidigare utförd riskbedömning samt översiktlig åtgärdsutredning.
Åtgärdsutredningen kommer även revideras utifrån hur föroreningar ska hanteras enligt det köpeavtal som Jernhusen
tecknat med den nya fastighetsägaren.

1.1 Tidigare utredningar
Ett flertal tidigare undersökningar har utförts inom fastigheten Kristianstad 4:47. Resultaten från tidigare utförda
utredningar har redovisats i följande rapporter:

• WSP rapport: Miljöteknisk markundersökning nytt Rättscentrum – del av Kristianstad 4:47, Kristianstad
kommun. Daterad 2019-01-10 reviderad 2020-05-25

• WSP rapport: Miljöteknisk markundersökning bangården – del av Kristianstad 4:47, Kristianstad kommun.
Daterad 2019-05-17

• WSP rapport: Miljö- och hälsoriskbedömning samt översiktlig åtgärdsutredning – nytt rättscentrum – del av
Kristianstad 4:47, Kristianstads kommun, daterad 2019-02-24 reviderad 2019-04-01

• WSP rapport: PM – Sammanfattad utvärdering av pilotförsök. Daterad 2020-04-07 reviderad 2020-05-29
• WSP rapport: PM – Geofysiska mätningar för kartläggning av deponerade massor inom fastigheten

Kristianstad 4:47. Daterad 2019-11-08 reviderad 2020-04-23
• WSP rapport: Miljö Kristianstad 4:47 – Hydrogeologisk utredning. Daterad 2020-05-25

1.2 Läshänvisning
Detta dokument är inte en heltäckande miljö- och hälsoriskbedömning eller åtgärdsutredning. Dokumentet förutsätter
tillgång till de tidigare utredningarna listade ovan. I detta dokument redogörs för de förändringar som skett samt hur de
påverkar tidigare gjorda bedömningar samt kostnadsuppskattningar.

BILAGA 1
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Ändrad utbredning av område för Rättscentrum 

Den del av fastigheten Kristianstad 4:47 som ska utgöra område för Rättscentrum har förändrats. Bild till vänster i
figur 1 visar tidigare förslag och bild till höger visar det nya förslaget. I det nya förslaget visas även området för
byggnaden som brunnit december 2019.

Figur 1. Bild till vänster visar tidigare förslag där området för Rättscentrum framgår av heldragen lila linje, planerade byggnader ses med lila
stjärnor. Bild till höger visar förslaget så som det ser ut 2020-05-26 där området för rättscentrum framgår av streckad lila linje och planerade
byggnader med heldragen gul (djupare schakt) och röd linje (grundare schakt). Blått område visar lokalisering av byggnad som brunnit. Av båda
bilderna framgår högsta uppmätta halt i provpunkterna där grönt visar halter under KM, gult halter mellan KM och MKM och rött halter över MKM.

1.3 Planerad anläggningsteknisk schakt
Inom de röda områdena för byggnader i figur 1 planeras anläggning genom platta på mark, vilket troligen innebär
schakt ner ca 1 m u my (+2 m, RH2000). Området är totalt ca 13 200 m2.

Inom gult område för byggnad i figur 1 (överlappar rött område) planeras anläggningsteknisk schakt ner ca 4 m u my 
(-1 m, RH2000). Området är ca 3 900 m2.

Uppgifter om planerat schaktdjup enligt ovan är preliminära djup som erhållits från Tyréns och INTEA 2020-05-25.

Markytan i områdena för anläggningsschakt är ca +3 m med undantag för upphöjda perronger.

Området för blårastrerad nerbrunnen byggnad i figur 1 är ca 1 600 m2 och finns inom rött område för byggnad med
anläggning genom platta på mark. Området har inte provtagits efter branden och kompletterande undersökningar
behöver därför utföras före schakt.
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1.4 Provgropsgrävning
En kompletterande provtagning av jord genom provgropsgrävning med grävmaskin genomfördes 2020-02-27 i
områdets norra del. Resultaten finns redovisade i en reviderad WSP rapport: Miljöteknisk markundersökning nytt 

Rättscentrum – del av Kristianstad 4:47, Kristianstad kommun, daterad 2019-01-10 och reviderad 2020-04-01.

Provgropsgrävningen har utförts i området kring/mellan PG 7 och PG 9 vilka tidigare pekats ut som möjliga hot-
spotområden samt med hänsyn till resultaten från utförd geofysisk undersökning med Stångslingram, se nedan kap.

Sammanlagt har jordprovtagning utförts i 8 nya punkter (20W01-08) och analys har utförts på 10 jordprov.
Jordproverna har analyserats med avseende på PAH, metaller, BTEX samt fraktionerade alifater och aromater. Inga
halter över riktvärdena för MKM uppmättes. I 9 av 10 analyserade jordprov var halterna under KM och i ett prov var
halten PAH-H över KM. Fyllnadsmassorna i provgroparna bestod huvudsakligen av sand men i de punkter som
placerats i perrongen (20W01-20W04) förekom även inslag av tegel och slagg i fyllningen. Av figur 2 framgår
lokalisering av tidigare och nya provpunkter inom området för den kompletterande undersökningen. Punkterna är
färgade utifrån högsta uppmätta halt, oavsett ämne och djup, i förhållande till generella riktvärden (grönt <KM, gult
KM-MKM, rött >MKM).

Figur 2. Visar tidigare provpunkter (som PG 7 och PG 9) samt nya provpunkter 20W01-08. Provtagningen är utförd i den norra delen av området för
Rättscentrum.

1.5 Stångslingram
Undersökning med stångslingram utfördes 2019-10-15 och har utvärderats tillsammans med resultat från
provgropsgrävningen utförd 2020-02-27 (se ovan). Resultaten finns redovisade i WSP PM: Geofysiska mätningar för 

kartläggning av deponerade massor inom fastigheten Kristianstad 4:47, daterad 2020-03-24. Undersökningen
utfördes i försök till avgränsning av eventuella hotspotområden kring punkterna PG7 och PG9.

Utförd undersökning med stångslingram visar på något förhöjd konduktivitet inom den nordvästra delen av området
(där PG 7 ligger). Förhöjd konduktivitet visar på avvikande ledningsförmåga i mark, vilket kan bero på ställvis större
andel joner (dvs laddade partiklar). Utifrån utvärderingen av resultaten från stångslingramen framgår att den
avvikande konduktiviteten kan bero på antingen förhöjda metallhalter i mark eller så kan det vara ett resultat av
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tidigare snöupplag (vilka kan innehålla klorid-joner från saltning). Någon avgränsning av avvikande fyllnadsmaterial 
med avseende på typ av fyllning (så som tippmassor) har inte kunnat urskiljas.  

Försök till verifiering av resultaten från stångslingramen utfördes genom provgropsgrävning 2020. Provpunkterna 
placerades mellan järnvägsspåren i linje med PG9 samt i en linje sydöst om PG9, se figur 2. 

Utifrån stångslingramsundersökningen och den kompletterande provgropsgrävningen kan utläsas att tippområdet 
kring PG7 är begränsat och inte förekommer sydöst om järnvägsspåret. Vidare tycks inte tidigare påträffad PAH-haltig 
asfaltsyta i PG9 vara särskilt stor.   

1.6 Pilotstudier insitu-sanering 
Pilotstudier för behandling av påträffade förorening av petroleumprodukter inom del av Kristianstad 4:47 har 
genomförts med start under slutet av november 2019 och pågått tills mitten av mars 2020. Utvärdering av försöket 
redovisas i WSP PM: Sammanfattad utvärdering av Pilotförsök i jord, i grundvattnet och som fri fas på grundvattnet, 
daterad 2020-04-07 reviderad 2020-05-29.  

De två områden där petroleumföroreningen finns i grundvatten är i södra gränsen för detaljplan för Rättscentrum och 
bedöms gå in en bit i Skjutstallavägen, se figur 3. Pilotstudierna har utförts vid den större förekomsten av petroleum.  

Figur 3. Figuren visar den södra nederkanten av området för Rättscentrum. Röd streckad yta visar bedömd utbredning av petroleumförorening för 
respektive område.  

Pilotförsöket har visat att föroreningen under byggnaden (f.d. bussverkstad) inte är särskilt mobil. Detta gör att det inte 
bedöms föreligga något akut behov av sanering. Dock bör förekomsten av fri fas under byggnaden övervakas, detta 
särskilt som schaktningsarbeten och eventuellt även grundvattenavsänkning planeras norr om det förorenade 
området.  

WSP har därför utfört en Hydrogeologisk utredning av området daterad 2020-05-25. 

Resultaten från pilotstudien tillsammans med den utförda hydrogeologiska utredningen visar att det tycks förekomma 
en begränsad risk för spridning av föroreningen vid pumpning. Den mindre oljeföroreningen där det idag inte finns 
pumpbrunnar innebär däremot större risk för spridning till område för anläggningsschakt vid sänkning av 
grundvattennivån. Därför bör fler pumpbrunnar installeras för upptag av oljeförorening så att denna oljeförorening inte 
sprids till anläggningsschaktet. För mer detalj se PM Pilotförsök och hydrogeologisk utredning. 
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2 Riskbedömning 

Det har inte framkommit någon ny information som föranleder att tidigare upprättad miljö- och hälsoriskbedömning 
revideras med avseende på beräknade riktvärden.  

Utförd kompletterande provtagning (PG-grävning) visar på lägre halter än tidigare uppmätt. Därmed finns indikation på 
att medelhalterna möjligen kan vara något lägre än tidigare beräknat.  

Förändringen av områdets utbredning gör att provpunkt PG3 numer ligger utanför området, medan provpunkterna 
PG11, Skr 17, Skr 18 samt punkt 18W27 ligger inom området. Förändringen innebär att ytterligare två punkter där 
halter över MKM uppmätts nu ligger inom området (PG 11 och Skr 18). Tidigare ingick dessa punkter i 
riskbedömningen av övriga delar av bangårdsområdet (dvs de delar av fastigheten Kristianstad 4:47 som inte ska bli 
Rättscentrum).  

I tabell 1 finns en jämförelse mellan halter redovisade i tidigare miljö- och hälsoriskbedömning samt halter beräknade 
utifrån tillkommande information. Uppmätta halter (redovisade som medelvärden, medianvärden och uppmätt max-
halt) är relativt lika. Enbart halter för ämnen som i minst ett prov uppmätts i en halt över MKM redovisas i 
sammanställningen.  

Tabell 1. Sammanställning över uppmätta halter använda i tidigare utförd riskbedömning samt uppmätta halter efter kompletteringar och reviderad 
utbredning. Som jämförelse även Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM. I utförd riskbedömning blev beräknat riktvärde för skydd av 
grundvatten lägre än MKM, dock bedömdes halterna acceptabla vid värdering då även halter i grundvatten samt resultat av laktester vägdes in.   

Tidigare resultat Reviderade resultat 

Median Medel Max Median Medel Max MKM 

Koppar, Cu 12 20 305 11 24 305 200 

Bly, Pb 13 43 853 11 41 853 400 

Zink, Zn 47 86 565 43 85 565 500 

Barium, Ba - - - 25 50 423 300 

PAH-M, summa 0,2 3,1 32 0,2 2,9 32 20 

PAH-H, summa 0,2 5,4 100 0,2 4,8 100 10 

PAH-M (utan asfalt) 0,2 2,6 32 0,2 2,5 32 

PAH-H (utan asfalt) 0,2 3,5 53 0,2 4,9 53 

I tabell 2 redovisas en sammanställning av information från de provpunkter där halter över MKM uppmätts. Noteras 
bör att halter över MKM enbart har uppmätts i 8 av 40 provpunkter. Beaktas antal analyser, så har halter över MKM 
uppmätts i 8 av 67 analyserade prov. Vidare kan noteras att flera av proven med de högsta halterna är uttagna på 
mindre skikt, t.ex. i PG9 och PG11.  
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Tabell 2. Sammanställning av prov där halter över de generella riktvärdena för MKM uppmätts samt fältnoteringar i den nivå där provet tagits ut.

Punkt Djup (m u my)* Ämne >MKM Fältnotering 

18W02 1,2-1,6 PAH H F/mugrSa 

18W06 0,05-0,6 PAH M, PAH H F/grSa 

18W06 0,6-1,1 PAH M, PAH H, Zn F/Sa 

PG7 1,0-1,5 Cu, Pb ser ut som sopor (WSP kommentar: ej hushåll, 

snarare tipp) 

PG9 0,55-0,6 PAH M , PAH H Svart asfalt (vittrad), tidigare markyta? 

PG11 1,8-2,0 PAH M, PAH H Svart, Mörkbrun Fyllning/ Organiskt material 

(torv?, trä?), Tegel 

Skr18 1,0-1,5 Ba Svart Fyllning/ Slagg, Tegel/ 

Skr19 1-1,7 PAH M , PAH H svart F/ tegel, skrot 

*I punkt 18W02 har analys utförts på underlagrande prov. Halterna i detta är under MKM (enbart Hg strax över KM). I punkt 18W06 har prov utförts

på underlagrande prov Halter är under KM. I PG 9 har analys utförts på underlagrande prov och halterna är under KM (och även MRR). I PG 11 har 

inget underlagrande prov analyserats, dock ett ytligare som visar halter under KM. I punkterna PG7, Skr 18 och Skr19 har inga analyser utförts på 

underlagrande prov. 

Utifrån ovan sammanställning bedöms inte den kompletterande provtagningen eller ändringen av områdets utbredning
påverka tidigare utförd riskbedömning. Slutsatserna i tidigare riskbedömning kvarstår därmed, dvs:

• Det finns inga oacceptabla hälsorisker kopplade till långtidsexponering för föroreningar i mark inom området
vid den planerade markanvändningen.

• Det finns en uppmätt halt av bly som är högre än riktvärdena för skydd mot hälsoeffekter vid
korttidsexponering. Den högsta halten har uppmätts i en punkt där det finns noterat förekomst av sopor
(tippmaterial). Halten är uppmätt på djupet 1,0–1,5 m u my, därmed förekommer det i dagsläget ingen risk för
exponering vid tillfälliga besök på området. Dessutom är sannolikheten för att påträffa blyhalter över 600
mg/kg TS mycket liten sett till samtliga uppmätta halter.

• Uppmätta halter i mark inom området utgör ingen oacceptabel risk för markekosystemet.
• Den sammantagna bedömningen utifrån uppmätta halter i jord och grundvatten samt utvärdering av laktest är

att föroreningar i mark inom området inte utgör någon oacceptabel risk för varken grundvatten i jordakvifären
nedströms området eller för grundvatten i sandakvifären under området.

• Uppmätta halter i mark inom området bedöms inte utgöra någon oacceptabel risk för ytvattenrecipienten
Helge å eller kringliggande våtmarksområde.
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3 Översiktlig åtgärdsutredning 

3.1 Åtgärdsalternativ 
Tidigare upprättad och redovisad översiktlig åtgärdsutredning innefattade 3 åtgärdsalternativ. 

• Alternativ 1 – Nollalternativ
• Alternativ 2 - Schaktsanering av påträffade hotspots
• Alternativ 3 - Schaktsanering av alla fyllnadsmassor

Utifrån det avtal som finns mellan Jernhusen och köparen av fastigheten har ytterligare ett åtgärdsalternativ lagts till: 

• Alternativ 4 – Alternativ 2 + schaktsanering i rutnät inom områden för byggnader

3.1.1 Alternativ 1 

Alternativet innebär att ingen åtgärd utförs. 

Förändringarna i förutsättningarna inom området påverkar inte åtgärdsalternativet. 

3.1.2 Alternativ 2 

Alternativet innebär schaktsanering kring hot-spots. 

Den kompletterande provtagningen medför viss förändring i bedömd utbredning av hotspot-områdena. 

Området för hot-spot kring PG 7 har avgränsats något och bedöms i sydlig riktning som mest sträcka sig till perrongen 
då inga tecken på tippmassor noterats vid den kompletterande provtagningen 2020. Förorenad asfaltsyta i PG 9 
bedöms vara mycket begränsad då denna asfaltsyta inte påträffats i provpunkter kring PG 9 vid den kompletterande 
provtagningen 2020.   

Av figur 4 framgår tidigare bedömd utbredning. Tidigare har schaktmängden uppskattats till 1 100 – 3 300 m3. Utifrån 
de kompletterande undersökningarna bedöms schaktmängden nu ligga i den nedre delen av spannet.  
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Figur 4. Figuren visar bedömd utbredning för alternativ 2 vid PG7 och PG9.

3.1.3 Alternativ 3 

Alternativ 3 innebär att alla fyllnadsmassor schaktas ur. Notera att Jernhusen enbart kommer att schakta ut och
sanera massor med halter som överskriver MKM. Resterande schakt för anläggning kommer därför att behöva utföras
av entreprenör för kommande Rättscentrum.

Förändringen i områdets utbredning medför att området blivit något större. Området för Rättscentrum (ny kommande
fastighetsgräns) är nu ca 26 500 m2, vilket är något större än tidigare (22 300 m2). Uppskattningsvis innebär
åtgärdsalternativet att 56 000 m3 massor schaktas ur (tidigare beräkning 46 000m3).

Alternativet innebär delvis schakt under grundvattenytan. Därmed kan pumpning för länshållning bli aktuellt. Utifrån
resultaten från pilotstudien för efterbehandling av den intilliggande petroleumföroreningen tillsammans med den
utförda hydrogeologiska utredningen tycks det förekomma en begränsad risk för spridning av föroreningen vid
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pumpning. Den mindre oljeföroreningen där det idag inte finns pumpbrunnar innebär däremot större risk för spridning 
till område för anläggningsschakt vid sänkning av grundvattennivån. Därför bör fler pumpbrunnar installeras för upptag 
av oljeförorening så att denna oljeförorening inte sprids till anläggningsschaktet. För mer detalj se PM Pilotförsök och 
hydrogeologisk utredning.  

3.1.4 Alternativ 4 

Nytt alternativ. 

Genomförande 

Alternativet innebär schakt i enlighet med alternativ 2 samt schakt av massor med halter över MKM enligt 
rutnätsklassificering i de delar där byggnader ska uppföras. Rutnätsklassning genomförs efter att befintliga byggnader 
och spår rivits. Schaktsanering inom område för byggnader sker sedan ner till planerat anläggningsdjup.  

Utifrån utförd provtagning så har halter över MKM uppmätts i 8 av 40 punkter, dvs i ca 20% av punkterna. Beaktas 
utförda analyser har halter över MKM uppmätts i 8 av 67 prov, dvs i ca 12% av proven.  

Inom området för branden antas hela ytan vara förorenad med halter över MKM ner genom hela det planerade 
schaktdjupet i området, dvs. ca 1 m u my.  

Uppskattningsvis innebär åtgärdsalternativet att det behöver utföras schakt i ca 28 850 m3 jord och att ca 4 700 m3 av 
jorden (varav ca 1 100 m3 kring PG 7/PG9) är i halter över MKM och behöver omhändertas. Notera att Jernhusen 
enbart kommer att schakta ut och sanera massor med halter som överskriver MKM. Resterande schakt för anläggning 
kommer därför att behöva utföras av entreprenör för kommande Rättscentrum. Återfyllnad sker med befintliga massor 
(halter <MKM) samt till viss del med externa rena massor. 

Viss schakt kommer ske under grundvattenytan. Därmed kan pumpning för länshållning av vatten bli aktuellt. Utifrån 
resultaten från pilotstudien för efterbehandling av den intilliggande petroleumföroreningen tillsammans med den 
utförda hydrogeologiska utredningen tycks det förekomma en begränsad risk för spridning av föroreningen vid 
pumpning. Den mindre oljeföroreningen där det idag inte finns pumpbrunnar innebär däremot större risk för spridning 
till område för anläggningsschakt vid sänkning av grundvattennivån. Därför bör fler pumpbrunnar installeras för upptag 
av oljeförorening så att denna oljeförorening inte sprids till anläggningsschaktet. För mer detalj se PM Pilotförsök och 
hydrogeologisk utredning.   

Måluppfyllelse jämfört med riskbedömningen 

Åtgärdsalternativet bedöms uppfylla åtgärdsmålen då de högsta halterna avlägsnas samt ytterligare en stor del av 
fyllningen i och med att sanering sker ner till MKM inom området där byggnader ska uppföras. Det finns emellertid 
osäkerheter kopplade till fyllnadsmassornas heterogenitet vilket innebär att det punktvis inom fastigheten kan finnas 
kvarlämnade massor med halter över MKM även om åtgärdsmålet uppnåtts då medelhalterna är lägre än MKM.  

Risker och omgivningspåverkan vid genomförandet 

Risker för omgivningspåverkan under genomförandet bedöms vara små och framförallt kopplade till transport av 
massor till och från området.  

Långsiktighet 

Alternativet är relativt långsiktigt då åtgärdsmålen för planerad markanvändning uppnås. Dock lämnas fyllnadsmassor 
kvar inom området.  
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Prövningsplikt inför åtgärd  

Alternativet är anmälningspliktigt enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

3.2 Kostnader 
För beräkning av kostnaderna för respektive åtgärdsalternativ samt skyddsåtgärder mot återkontaminering har a- 
priser och kostnader angivna i tabell 3 använts. De kostnader som anges i tabellen för alternativen är ungefärliga men 
realistiska.  

Tabell 3. Ingångsvärden för kostnadsberäkningar 

Typ av kostnad Pris Enhet 

Schakt inkl. anläggare, kabelhinder och tidsfördröjning för miljökontroll 65 kr/ton 
Pris ersättningsmassor inkl. arbetskostnad 340 kr/m3 
Deponering av massor <PRV inkl. transport 210 kr/ton 
Deponering av massor>PRV inkl. transport 310 kr/ton 
Miljökontroll, provtagning 50 000 – 300 000 kr 
Entreprenörsarvode 10% på totalkostnad 
Arbetsledning, etc. 10% på E- kostnad 
Oförväntade kostnader 10% på totalkostnad 

 
För kostnadsbedömningen har det antagits att massorna kan deponeras inom närområdet med en körtid på en timme 
inklusive lastning och tippning.  
 
I kostnadsuppskattningen ingår inga kostnader för eventuell rening av länshållningsvatten. Om den hydrogeologiska 
utredningen visar på risk för att intilliggande petroleumförorening kan spridas vid pumpning för länshållning behöver 
åtgärder för att minska denna risk sättas in.  

3.2.1 Alternativ 2 

Kostnaden för sanering enligt alternativ 2 har sedan tidigare beräknats till ca 1,4 – 4,0 MSEK med en troligaste 
kostnad på ca 2,7 MSEK. Kostnaderna fördelas enligt 4. Utifrån de kompletterande undersökningarna bedöms 
kostnaden för alternativet ligga i den nedre delen av spannet.  

Tabell 4. Kostnadsfördelning för alternativ 2. 

Kostnadsslag Kostnad, kr 

Arbetskostnader för schaktning. 363 000 kr 

Transportkostnader 321 000 kr 
Deponeringskostnader inkl. inköp av nya 
massor 1 496 000 kr 
Övriga kostnader (miljökontroll, 
arbetsledning etc.) 508 000 kr 

Totalt  2 687 000 kr 
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3.2.2 Alternativ 3 

Kostnaden för sanering enligt alternativ 3 har beräknats till 29 – 36 MSEK med en troligast kostnad på ca 33 MSEK 
om ytan inte behöver återfyllas. Kostnaderna fördelat enligt tabell 5. 

Tabell 5. Kostnadsfördelning för alternativ 3 utan återfyllning.  

Kostnadsslag Kostnad, kr 

Arbetskostnader för schaktning. 6 109 367 kr 

Transportkostnader 5 395 285 kr 
Deponeringskostnader inkl. inköp av nya 
massor 15 289 997 kr 
Övriga kostnader (miljökontroll, 
arbetsledning etc.) 5 677 000 kr 

Totalt  32 472 000 kr 
 

Om ytan ska återfyllas till nuvarande marknivå har kostnaderna beräknats till 56 – 69 MSEK med en troligast kostnad 
på ca 62 MSEK. Kostnaderna fördelat enligt tabell 6. 

Tabell 6. Kostnadsfördelning för alternativ 3 med återfyllning. 

Kostnadsslag Kostnad, kr 

Arbetskostnader för schaktning. 9 164 000 kr 

Transportkostnader 8 093 000 kr 
Deponeringskostnader inkl. inköp av nya 
massor 34 173 000 kr 
Övriga kostnader (miljökontroll, 
arbetsledning etc.) 10 850 000 kr 

Totalt  62 280 000 kr 
 

3.2.3 Alternativ 4 

Kostnaden för sanering enligt alternativ 4 har beräknats till 8,2 – 10,2 MSEK med en troligast kostnad på ca 9,2 MSEK 
om återfyllnad sker med befintliga massor (halter <MKM) och ca hälften av urschaktade massor med halter över MKM 
ersätts med nya rena massor. Kostnaderna fördelat enligt tabell 7. 

Tabell 7. Kostnadsfördelning för alternativ 4 inklusive delvis återfyllning med rena massor. 

Kostnadsslag Kostnad, kr 

Arbetskostnader för schaktning. 4 233 500 kr 

Transportkostnader 570 714 kr 
Deponeringskostnader inkl. inköp av nya 
massor 2 796 500 kr 
Övriga kostnader (miljökontroll, 
arbetsledning etc.) 1 646 000 kr 

Totalt  9 250 000 kr 
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4 Rekommendationer 

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om område tidigare ansetts förorenat
genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att rapporten delges den lokala
tillsynsmyndigheten.

Det har sedan tidigare uppmätts en halt av bly vilken överskrider korttidsriktvärden för skydd av hälsa. Denna halt har
uppmätts i prov uttaget i provgrop PG 7 och bedöms höra samman med förekomst av tippmassor i provgropen.
Området har i och med de kompletterande undersökningarna avgränsats något, men någon exakt avgränsning finns
fortsatt inte. WSP rekommenderar att området kring PG7 efterbehandlas i samband med att övriga markarbeten utförs
inom området.

Det har uppmätts en halt av PAH H som är kraftigt avvikande i ett prov uttaget på ett mindre skikt i provgrop PG 9.
Provet är uttaget på äldre asfalt. I rapporten från 2015 står att asfalten kan vara en äldre markyta. Vid den
kompletterande provtagning noterades ingen asfaltsyta i punkter kring PG9. Därmed bedöms eventuell äldre
asfalterad markyta ha en begränsad utbredning.

Även om det förekommer förhöjda halter av både metaller och PAH i fyllning finns det fyllnadsmaterial som både
visuellt och vid laboratorieanalyser bedöms vara rent (halter under KM och även i vissa fall under MRR). Därmed finns
det mest troligt möjlighet att återanvända vissa delar av fyllnadsmaterialet vid schaktarbeten. Dock måste detta i så
fall föregås av kompletterande provtagning och klassificering.

Sedan föregående bedömning har en byggnad inom området brunnit ner. WSP rekommenderar att mark inom detta
område undersöks för att bedöma föroreningshalt. I kostnadsuppskattningen ovan har halterna inom området för
branden antagits vara över MKM inom den översta halvmetern.

Bilagor
1. Uppdaterad karta med flygfoto
2. Uppdaterad karta med bedömt djup för fyllnader

Malmö/Helsingborg 2020-05-29

WSP Sverige AB

Upprättad av: Granskad av:

Linda Johnsson Per Sander och Tom Nielsen
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PM 

Sammanfattad utvärdering av Pilotförsök - Slutversion 

Inledning
På en del av fastigheten Kristianstad 4:47 i Kristianstad har föroreningar i form av petroleumprodukter påträffats i jord,
i grundvattnet och som fri fas på grundvattnet.

WSP Sverige AB har på uppdrag av Jernhusen AB utfört ett pilotförsök avseende sanering av petroleumprodukter i
det aktuella området, nedan benämnt föroreningszonen. Åtkomligheten försvåras av att det står en byggnad (f.d.
bussverkstad) på platsen. De mest omfattande föroreningarna har påträffats under denna i en brunn som borrats snett
in under byggnaden (G07-29). Två åtgärdsutredningar har gjorts. Den första utfördes av Golder 2008 och utmynnade i
att fri fas i första hand skulle åtgärdas. En ny åtgärdsutredning utfördes av WSP 2019, även den utmynnade i att fri fas
i första hand ska åtgärdas, eventuellt kompletterad med kemisk eller biologisk nedbrytning. Detta var också fokus för
pilotförsöket. Det primära syftet med pilotförsöket var att undersöka förutsättningarna för en långtgående sanering av
föroreningszonen. En viktig frågeställning där är vilken influensradie som brunnarna får.

Norr om föroreningszonen där pilotförsöket utfördes planeras omfattande schaktarbeten med tillhörande
skyddspumpning av grundvatten. En annan viktig frågeställning har varit om denna skyddspumpning riskerar att
mobilisera föroreningarna i föroreningszonen. WSP har därför även utrett hydrologin i hela det område som berörs av
schaktningar och föroreningar. I de slutsatser som dras i föreliggande PM tas även hänsyn till vad denna utredning
gett.

Pilotförsöket hade godkänts av tillsynsmyndigheten som fastställde riktvärden på utgående vatten från anläggningen.

Funktion
Systemet består av två delar, en pump/skimmerdel och en vakuumdel. Dessa kan köras separat men kan även
komplettera varandra och köras parallellt. Hela anläggningen inryms i en standard 20-fots container. Systemet
fungerar enligt principen aktiv skimming. Kärnan i systemet är specialkonstruerade skimmerpumpar som i första hand
tar fri fas, men också vatten. Med dessa kan man skapa en försiktig avsänkning som kan öka tillströmningen av fri fas.
Vidare kan brunnarna anslutas till vakuum, upp till 300 mbar, vilket också underlättar tillströmningen av fri fas. Genom
att brunnarna kan anslutas till vakuum kan även förutsättningarna för flerfas vakuumextraktion undersökas.

Från pumparna leds vattnet in till en separator inne i anläggningen. Denna avskiljer fri fas och till viss del silt och slam.
Därefter får vattenfasen passera ett partikelfilter och två seriekopplade kolfilter. Därefter släpps utgående vatten till en
recipient, i detta fall dagvattennätet.

BILAGA 2
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Genomförande
Inför försöket installerades tre st. 100 mm-pumpbrunnar. Brunn nr 1 placerades nordväst om byggnaden, brunn nr 2
norr om byggnaden och brunn nr 3 nordöst om byggnaden.

Försöket inleddes 19–20 november 2019. Under den inledande fasen kördes enbart skimmerpumpar och vakuum var
inte anslutet till brunnarna. Det visade sig att silt trängde in i brunnarna i sådan omfattning att det orsakade
driftsstörningar. Trots att pumparna är konstruerade för att tåla silt och slam, var mängden så stor att pumpar och
partikelfilter satte igen.

I syfte att minska inträngningen av partiklar spolades brunnarna i januari 2020 med hjälp av sugbil. Efter det blev
problemen med inträngande silt mindre, men fanns till viss del kvar under hela försöket.

Under februari 2020 testades vakuum, först i brunn nr 1, därefter i brunn nr 2 och 3. Den 17 mars 2020 avslutades
projektet.

Utvärdering
Överlag fungerade pumpningen av vatten bra, men tillströmningen av fri fas var begränsad, även när brunnarna
anslöts till vakuum. Särskilt dålig var tillströmningen av fri fas till brunn nr 1. Följande slutsatser kan dras av
pilotförsöket:

- Tillrinningen av vatten är god.

- Endast mindre mängder petroleumprodukt i fri fas har trängt in i pumpbrunnarna.

- Det finns en tydlig förekomst av fri fas under byggnaden. Denna har inte påverkats i någon större omfattning.

- Förutom petroleumprodukter innehåller vattnet metaller, främst zink.  Halterna var generellt högre i
inkommande vatten än i utgående, men eftersom inte anläggningen var avsedd att rena vattnet från metaller
översteg ändå halterna i utgående vatten de riktvärden som fastställts. Resultaten av de analyser som
utfördes visade att halterna inte skiljde sig så mycket åt på filtrerade och ofiltrerade prover. Detta betyder att
metallerna till mycket stor det föreligger i löst form och inte i partikelbunden form.

Utifrån observationer av nivåer i pumpbrunnar och flöden har influensradien kunnat beräknas. Detta redovisas i den
hydrologiska utredningen. Influensradien uppgår till ca 7 m vilket i sig kan betraktas som ganska bra, men försöket
visar tydligt att transporten av föroreningar in mot brunnarna gick långsamt. Detta gällde även när vakuum användes,
även om tillrinningen av fri fas i någon mån ökade precis när vakuum kopplades in.

Slutsats
Resultatet av pilotförsöket visar att föroreningen i fri fas inte är särskilt rörlig. Den hydrologiska utredningen visar att
skyddspumpningen norr om föroreningszonen bara påverkar denna i mindre utsträckning. Risken för att
skyddspumpningen ska mobilisera förorening i fri fas bedöms därför som liten.



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Pilotförsök Per Johansson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  
10275252 2020-05-29  

 3 (4) 
 

  

 

Åtgärdsförslag 
I åtgärdsutredningarna från 2008 och 2017 beskrivs ett flertal metoder. Nedan beskrivs kortfattat tre möjliga scenarier 
för hur föroreningen under byggnaden ska hanteras. 

Sanering in situ utan att byggnaden rivs 

Influensradien har i pilotförsöket visat sig vara så liten att föroreningen inte går att nå i vertikala brunnar installerade 
utanför huset. Ett alternativ är då att installera brunnar genom golvet inne i byggnaden. Detta har varit möjligt på andra 
håll där en byggnad utgjorts t ex av en stor hall. Den aktuella byggnadens utformning och användning gör det dock i 
princip omöjligt att använda metoden i det aktuella fallet. 

Extraktion av fri fas kan utföras i sneda brunnar av den typ som redan finns på plats (G07-30). Det går då inte att 
använda aktiva skimmers, eftersom dessa måste sitta vertikalt för att fungera som de ska. Det är däremot tekniskt 
möjligt att använda flerfas vakuumextraktion i sneda brunnar.  

Övervakning och passiv skimming 

Istället för att sanera föroreningen är det möjligt att övervaka den och samla upp den förorening som sprider sig med 
hjälp av passiva skimmers. Den typ av passiva skimmers som föreslås utgörs av absorbent som placeras i särskilda 
hållare i brunnarna. Ett produktfaktablad bifogas. Absorbenten är hydrofob och tar därför bara upp 
petroleumprodukter. Genom att man tar upp och väger absorbenten kan man mäta tillströmningen även av relativt 
små mängder fri produkt. Samtidigt som passiv skimming är en övervakningsmetod är den även en saneringsmetod, 
dock mindre aggressiv är skimming och flerfas vakuumextraktion. Passiva skimmers kan placeras i de 100 mm-
brunnar som finns installerade runt byggnaden. För säkerhets skull bör även en eller några brunnar installeras i 
riktning mot de uttagsbrunnar som Vattenverket har sydost om föroreningszonen. 

Sanering in situ efter att byggnaden rivits 

Om byggnaden i framtiden rivs blir det enklare att komma åt den förorening som då finns kvar under den. Vertikala 
brunnar kan då installeras rakt ner i förekomsten av fri fas. Den fria fasen kan därefter tas upp antingen med 
skimmers eller med flerfas vakuumextraktion. 

Kemisk oxidation / Biologisk nedbrytning 

Efter att förorening i fri fas avlägsnats kan fortfarande halterna av petroleumprodukter överstiga de platsspecifika 
riktvärden som tidigare beräknats. Den kvarvarande föroreningen kan då åtgärdas t ex med kemisk oxidation eller 
biologisk nedbrytning. Kemisk oxidation är en snabb metod som oftast resulterar i låga resthalter. Den är dock 
kostsam. Biologisk nedbrytning tar generellt längre tid, men ger även den ofta låga resthalter. Priset är betydligt lägre 
än för kemisk oxidation. Metoderna är svåra att kombinera om den kemiska oxidationen utförs genom injektering av 
oxidationsmedel eftersom detta oftast slår ut mikroorganismer i marken. Dock kan biologisk nedbrytning stimuleras 
genom att luft blåses ner i marken. 

Schaktning 

Schaktning kan tillgripas framför allt om föroreningar förekommer i den omättade zonen. Schaktning under 
grundvattenytan är tekniskt komplicerat och medför risk för spridning av förorening om inte petroleumprodukter i fri fas 
avlägsnats i förväg. Schaktning har utförts i ett mindre delområde väster om föroreningszonen. Schaktning av 
föroreningar i över grundvattenytan kan även utföras inom föroreningszonen i framtiden efter att byggnaden rivits. 



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Pilotförsök Per Johansson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  
10275252 2020-05-29  

 4 (4) 
 

  

 

Rekommendationer 
Pilotförsöket har visat att föroreningen under byggnaden inte är särskilt mobil. Detta gör att det inte bedöms föreligga 
något akut behov av sanering. Dock bör förekomsten av fri fas under byggnaden övervakas, detta särskilt som 
schaktningsarbeten och eventuellt även grundvattenavsänkning planeras norr om föroreningszonen. Det 
rekommenderas därför i första hand att passiva skimmers placeras i de rör som använts vid pilotförsöket. Dessa ska 
sedan övervakas regelbundet. Om det visar sig att fri fas tränger in i dessa brunnar, framför allt i brunn 2 som ligger i 
riktning mot schaktningsarbetena norrut, bör aktiv skyddspumpning ske i den aktuella brunnen.  

I den sneda brunnen (G07-30) påträffas fortfarande någon eller några dm fri fas. Detta är lite mer än vad som är 
lämpligt att hantera med passiva skimmers. Därför rekommenderas i nuläget ingen annan åtgärd än regelbunden 
kontroll. Vid varje kontrolltillfälle ska den produkt som finns i brunnen hämtas upp. 

Om inte några betydande mängder fri fas fastnar i de passiva skimmers som installerats påvisar det att föroreningen i 
fri fas inte sprider sig i påtaglig omfattning. En fullständig sanering kan då vänta tills byggnaden rivits i framtiden och 
vertikala saneringsbrunnar kan installeras. I dessa kan sedan fri fas uppfordras antingen med aktiva skimmers eller 
med flerfas vakuumextraktion. Om ytterligare sanering behöver utföras när den fria fasen är uppfordrad bör detta ske 
med i första hand biologisk nedbrytning alternativt kemisk oxidation. 

Den zink som påträffats i vattnet förekommer i löst form. Det innebär att metallen inte fastnar effektivt i kolfilter och 
därför svår att rena bort från utgående vatten. Om skimming eller flerfas vakuumextraktion används kan det inte 
undvikas att även vatten följer med upp. För att rena detta vatten från zink kan ett extra reningssteg behövas. Innan 
beslut tas om ett sådant bör det dock utredas vilka halter som verkligen kan accepteras i utgående vatten. 
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